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Výtisk č.:  

Počet stran: 4 

Účinnost od: Doba platnosti: Rozsah platnosti: 

21. 3. 2022 31. 12. 2022 AMBIS vysoká škola, a.s. 

 

Název dokumentu: 

Opatření rektorky č. 46m/2022 

Podmínky mimořádného přijímacího  
řízení pro akademický rok 2022/2023 

 

 

 

Schválila:      Dne: 21. 3. 2022 

(vydavatel dokumentu) 

 

      ___________________________ 

       Dr. Martina Mannová 

                  rektorka 

Počet příloh: 0 Názvy příloh: 

 
Číslo vydání: 1. 

první 

Aktualizuje: 

--- 
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Čl. I 
Studijní program 

(1) AMBIS vysoká škola, a.s. (dále jen „AMBIS VŠ“) vyhlašuje od 21. 3. 2022 v souladu 
s ustanovením zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
(dále jen „Lex Ukrajina“), pro akademický rok 2022/2023 přijímací řízení pro studium 
v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v prezenční 
i kombinované formě.  

(2) Toto přijímací řízení se vyhlašuje pro studijní program Business Economics and 
Management.  

Čl. II 
Přijímací řízení 

(1) Toto mimořádné přijímací řízení vyhlášené v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. 
a) Lex Ukrajina se týká osob, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná 
ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

(2) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na AMBIS VŠ. 

(3) Přihláška ke studiu 

Ke studiu se zájemci přihlašují odesláním řádně vyplněného formuláře dostupného 
v elektronické formě na adrese www.ambisuniversity.com/application.  

Na přijímacím pohovoru následně uchazeč vyplní plnou verzi přihlášky ke studiu. Při 
přijímacím pohovoru musí student dále doložit úředně ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení (v případě studia mimo ČR i nostrifikaci). 

Součástí přijímacího řízení a nezbytnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je 
uzavření smlouvy o studiu. 

V souladu s § 8 odst. 1 písm. c jsou účastníci tohoto přijímacího řízení osvobozeni od 
poplatku podle § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách. 

AMBIS VŠ nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.  

O přijetí ke studiu rozhoduje rektor nebo jím pověřené osoby. 

(4) Termíny uzávěrky pro podání přihlášek,  

Termín podání přihlášky ke studiu: nejpozději do 31. 10. 2022. 

(5) Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude doručeno uchazeči prostřednictvím informačního 
systému AMBIS VŠ nejpozději do 30 dnů po konání přijímacího pohovoru a doložení 
dokladů podle odstavce 2 tohoto článku. 

Proti rozhodnutí se uchazeč může v souladu s § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  
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(6) Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí 

Rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 30 dnů po 
doručení žádosti škole. 

(7) Nahlížení do materiálů významných pro rozhodování o přijetí ke studiu 

Uchazeči mohou nahlížet do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách, po oznámení 
rozhodnutí až do ukončení přijímacího řízení na Zákaznickém centru AMBIS VŠ v době 
úředních hodin. 

(8) Přijímací pohovor 

Součástí přijímacího řízení je přijímací pohovor, který je orientován na diskusi o studiu 
a perspektivách uplatnění absolventů v praxi, na profesní zájmy uchazeče, motivaci ke 
studiu a seznámení s podmínkami přijetí na AMBIS VŠ. Součástí přijímacího řízení je 
ověření úrovně jazykové znalosti studenta.  

Přijímací pohovory probíhají průběžně. Konkrétní termín je domluven s uchazečem 
individuálně, případně si ho uchazeč vybere sám prostřednictvím rezervačního 
formuláře https://www.ambisuniversity.com/how-to-apply. 

(9) Ukončení přijímacího řízení 

Přijímací řízení je ukončeno podpisem Smlouvy o studiu a vydáním Rozhodnutí 
o přijetí, nebo Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu.  

V případě, že se nepodaří naplnit kapacitu daného studijního programu pro jeho 
otevření, může být rozhodnuto o jeho neotevření a uchazeči bude nabídnuto studium 
v jiném studijním programu nebo formě studia na AMBIS VŠ. 

Čl. III 
Školné – poplatek spojený se studiem 

Výše školného v akademickém roce 2022/2023 je pro obor Business Economics abd 
Management stanovena na 3.900 € za akademický rok. Osobám přijatým v rámci 
tohoto přijímacího řízení mohou být přiznána mimořádná stipendia. 

Čl. IV 
Zápis do studia 

(1) Zápis do studia  

V souladu se Studijním a zkušebním řádem čl. 4 odst. 3 uchazeč získává dle § 51 
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách) právo být zapsán do studia dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o přijetí ke studiu ve studijním programu. Dnem zápisu do studia se uchazeč 
stává studentem vysoké školy. Tento zápis provede AMBIS VŠ.  

(2) Termín zápisu do studia  

K 1. 9. 2022 bude uchazeč/student zapsán do studia. Pokud k tomuto datu nebudou 
splněny podmínky nezbytné pro zápis, bude uchazeč/student zapsán ihned po jejich 
splnění. Zápis do studia je jednostranným administrativním úkonem vysoké školy ve 
školním informačním systému a je prováděn automaticky bez přítomnosti uchazeče. 
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Čl. V 
Kontaktní údaje 

Sídlo 

AMBIS vysoká škola, a.s. 

Lindnerova 575/1 

180 00  Praha 8 – Libeň 

Tel.: 251 114 650 

e-mail: info@ambis.cz 

https://www.ambis.cz 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

(1) Související dokumenty:  

 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), 

 Studijní a zkušební řád AMBIS VŠ. 

(2) V tomto opatření je pro označení zúčastněných osob používáno genderově neutrální 
maskulinum. 

(3) Tento vnitřní předpis je zveřejněn na Úřední desce a v informačním systému IS. 

Čl. VII 
Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 
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